






































































































































































































































































































  : ، بقوله لعبد اهللا بن طاهر عوف الشيباين أحسن يف التعريض بالصمم
  له املشـرقانْ  الذي دانَ بنايا 

 

  ْبـه املغربـان   العـدلَ  لبسوأُ   
  ، هـــاتغلِّوب،  الثمـــانني إنَّ 

 
  مانْجرمسعي إىل ت تجوحقد أَ   

  . حبشو اللوزينج به الصاحب، ولقّ ، حشو أحسن من معىن البيت وبلغتها:  قوله   
  :ابن املعتز

ـ    أهالً بفطرٍ   هقـد أتـاك هاللُ
 

ـ إىل الشراب وب داغْفَ اآلنَ      رِكِّ
 ـ   إليه كزورقٍ وانظر مـن فضة  

 
  ِمـن عنـرب   قد أثقلته محولـةٌ    

  : وله أيضاً 
يف شباب النـهارِ  اسقين الراح  

 

  قـارِ ريس العدني باخلَمه فناو   
 قد تولت زهَّـالنجوم وقد بش ر  

 
  ِاألزهـار  ح طـائر بر بالصـ   

  روسـاً جيلـو ع  الربيـع  وكأنَّ 
 

  ِا يف نــوره مــن نثــاروكأنــ   
  : وله أيضاً 

وخمـ مـن بنـات الي   ارة   وده
 

    يف بيتـها مـائال   نَّترى الـد  
 وــز ــا ذَن ــداًها هل ــاً جام   ب

 
   لنــا ذَ فكالــتبــاً ســائاله  

  ــــــــــــــــــ 
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ali
ملاحظة لاصقة
هذه الصفحة بياض في الأصل الذي صورته ، وقد استدركتها من نسخة إلكترونية للكتاب ؛ فلذا لزم التنويه . مع تحيات أخيكم علي المدني .
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ملاحظة لاصقة
MigrationNone وضعت بواسطة ali
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